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Auns vint dies mal comptats dels fastos
de Sant Jordi, se m’acuden un parell de
reflexions al voltant del sentit de la festa,
l’any passat dedicada al llibre i la lectura.

La primera és constatar que, una vegada més, l’ad-
ministració va per un costat i la vida real per l’altre.
En efecte, com a contribuent vaig rebre l’hivern
passat una circular de l’alcalde instant-me a llegir
i recordant-me que aquest era l’any del llibre i de
la lectura; i la vigília d’aquest dia em trobo un e-
mail del president de la Generalitat convidant-me
a felicitar la festa amb la tramesa de textos litera-
ris als amics i coneguts (no crec que també, com
diria Pla, als saludats).

AQUESTS MISSATGES INSTITUCIONALS, que, sigui dit de
passada, paguem tots amb els nostres impostos,
incorren d’entrada en un error de protocol que el
poder, amb els mitjans de control de què disposa,
es podria perfectament estalviar si es preocupés
(com es preocupa de satisfer el seu afany recapta-
tori) de saber quins ciutadans llegeixen i quins no.
L’error: que, de llibres, un servidor en compra tot
l’any, i molts, i que no li cal la propaganda institu-
cional, per benintencionada que sigui, que li’n re-
cordi la necessitat. La segona reflexió és que, si
hem de jutjar pels índexs de vendes d’anys anteri-
ors (i sospito que també d’aquest), el gust lector
del públic és més aviat deplorable, repartit entre
llibres d’autoajuda (o d’autodestrucció, com apun-
tava un col·laborador d’aquestes pàgines), best se-
llers tipus Codi Da Vinci, l’última bajanada de
Harry Potter o, cosa que comença a ser ja habitu-
al, l’última regurgitació dels professionals de la gra-
cieta.

UNALTRESEGMENTEDITORIALNOGENSMENYSPREABLEés
el dels manuals de cuina, com els de Carme Rus-
calleda i Ferran Adrià, cuiners l’especialitat dels
quals ja no se sap ben bé si és el boeuf à la bour-
guignone o la filosofia. Una filosofia que, tot s’ha
de dir, en el seu cas no té res de barata, ja que per
menys de 200 euros no sé si un té dret a seure a
taula. La modernor és això: dipositar el pensament
a les mans dels cuiners, els perruquers i els mo-

distos. I per acabar de guarnir l’aparador, els llibres
de les figuretes de l’esport. Tot molt mediàtic, cert,
però absurd.

ABSURD QUE UN ESPORTISTA DE VINT-I-POCS ANYS et con-
vidi a llegir la seva biografia. Tan absurd com que
un poeta nostrat presenti la seva obra completa...
als quaranta anys acabats de fer. Catalunya és
això, tot s’aprofita. I així ens trobem que surten al
carrer, amb una diferència de pocs dies, les bio-
grafies de dos cracs blaugrana que si bé excel·lei-
xen en el que és la seva feina, jugar i fer gols adma-
iorem gloriamde la institució que els paga, no crec
pas que prosperin en la literatura. Una literatura
en què, com és obvi, han jugat un paper secunda-
ri: autoritzar-la i posar per a la foto. El text, l’han
escrit uns altres, normalment periodistes que amb
un mal dissimulat afany de notorietat parlen del
jugador perquè, en el fons, es parli d’ells.

COM AQUELL PRESTIGIÓS EDITOR QUE UN DIAva publicar
un llibre de memòries titulat Gent que he conegut
quan, en veritat, i atenent sobretot al contingut,
l’hauria d’haver batejat Gent que m’ha conegut,
com irònicament comentava un savi col·lega en
fer-ne la crítica. Tot molt bonic, amb moltes fotos
i paper cuixé, I rodes de premsa, i presentacions i
vernissatges... ¿Però és que algú creu de bona fe
que aquests esportistes tan profusament biografi-
ats i il·lustrats n’han llegit mai cap, de llibre?
¿Tenen temps, després de córrer tot el dia darre-
re una pilota, més gran o més petita, de reflexio-
nar sobre alguna cosa mínimament seriosa?

AIXÒ ÉS SANT JORDI. EN AIXÒ S’HA CONVERTIT el Dia del
Llibre. La fira de les vanitats de la gracieta, els fo-
gons i la musculatura. No sembla que anem gaire
bé.Potser teniaraó elgran GustaveFlaubertquan,
en unes pàgines del seu epistolari, deia, a propòsit
del paper que hauria de tenir en una societat la
gent il·lustrada: “Em sembla que la massa, el
ramat, sempre serà odiable [...]. Mentre la gent no
s’inclini davant aquest estol de mandarins, la polí-
tica i la societat no seran res més que un feix de
ximpleries repugnants”. En fi, pensem-hi.

Josep Maria Fulquet Professor de la Universitat Ramon Llull

Sant Jordi mata l’aranya
“Això és Sant Jordi. En això s’ha
convertit el Dia del Llibre. La fira
de les vanitats de la gracieta, els
fogons i la musculatura”

DES DEL MOLÍ

Graninvent

Ens hem cansat d’escoltar els
múltiples avantatges que
tenen els telèfons mòbils.
Sabem que ens connecten
amb el món, que ens facili-
ten la vida. Quan hi ha un
accident a l’autopista, la

presència d’un mòbil per-
met reclamar ajut molt
abans. Les persones que vi-
atgen soles, o de nit, tenen
una seguretat afegida que
els ajuda a fer el camí amb
tranquil·litat. Els qui ens
movem d’aeroport en aero-
port agraïm l’existència
d’aquests aparells que ens
connecten amb la vida real.

Ja ni ens recordam de les
cabines telefòniques. Hem
deixat que rodassin cap al
pou fondo de l’oblit. Potser
som una mica injustos o,

fins i tot, desagraïts. Quan-
tes converses en una cabina
ens van fer més lleugers els
capvespres de diumenge?
Quantes cites i encontres
ens serviren per concertar?
Quantes paraules tendres o
frases de despit hi abocà-
rem? Hi vam dir tantes pa-
raules que hi escrivírem una
gran part de la vida. També
hi queden les llargues esto-
nes de cua, esperant que
algun desconegut, a qui aca-
bàvem odiant de cor, acabàs
la seva xerrameca inútil i

ens permetés accedir al re-
cinte telefònic. Hem oblidat
els pelegrinatges en la recer-
ca de moneda petita per
poder marcar un número de
telèfon, les cabines que s’es-
patllaven, o que trobàvem
plenes de brutícia, asfixi-
ants de calor a l’estiu, gela-
des a l’hivern.

Els mòbils tenen un avan-
tatge que poca gent ha des-
tacat fins ara: ajuden a vèn-
cer la timidesa. En realitat,
són un instrument magnífic
per afavorir la comunicació

entre els tímids, els inse-
gurs, els qui no troben mai
la paraula a la punta de la
llengua, i s’entrebanquen, i
balbucegen, fins que la dei-
xen morir abans de pronun-
ciar-la. Llavors es perden
moltes oportunitats i molta
vida: vida no viscuda perquè
no vam ser capaç de formu-
lar-la en paraules. Els SMS
són allò que volem dir i que
podem dir de pressa. Ex-
pressen el que no gosam dir,
però que no és difícil escriu-
re. Són un gran invent.

DE FIL DE VINT

Cent
preguntes

Isabel-Clara
Simó

El nostre egoisme hipòcrita és
evident: escrivim solemnes
declaracions d’igualtat i de
drets civils, però alhora de-
fensem el nostre rebost
amb ferotgia, tement que
els altres –que secretament
considerem inferiors– hi
posin les seves brutes urpes.
Aquest és el cas de la immi-
gració: literalment, no
sabem què fer-hi. Atrapats
per les nostres pròpies lleis,
cobejosos de la feina barata
que ofereixen, donem un es-
pectacle que, si no fos trà-
gic, seria per llogar-hi cadi-
res. El govern nord-americà,
per exemple, diu que no sap
què fer amb els 12 milions
d’immigrants il·legals; els
antics immigrants, que són
la resta de la població, diuen
que ells hi van arribar pri-
mer. El dubte és el següent:
els acusem de criminals o
els assimilem? La mala bava
que hi ha en aquest dubte és
per caure de cul.

Els alemanys han pensat
un sistema més intel·lectu-
al: si ets immigrant i vols pa-
pers, has de demostrar que
coneixes bé el país d’acolli-
da. I els fan un examen,
amb cent preguntes. No cal
dir que han de conèixer per-
fectament l’alemany. Les
preguntes són sobre histò-
ria, geografia i cultura ale-
manya, i el nivell és tal que
hi ha hagut protestes per-
què diuen que els alemanys
mateixos no les sabrien con-
testar. Jo m’imagino una
mesura així a Catalunya i
veig la cara que posaria
Rajoy i sento els epítets del
Jiménez. Per exemple: què
va passar l’onze de setem-
bre del 1714? Quina és la ca-
pital de l’Alt Urgell? Què va
decidir el Parlament de Ca-
talunya el 30 se setembre?,
o coses per l’estil, que són
un paral·lel de les preguntes
dels alemanys.

Som rics i estúpids i ara
per ara no tenim el projecte
de posar-hi remei, ni a una
cosa ni a l’altra.

Maria de la Pau
Janer

XAVIER PORRATA


